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اهمها هو العوامل البيئية )الحرارة والضوء  يعتمد نجاح زراعة المحاصيل البستنية على عدة عوامل لعل من

اساسيا في توزيع وانتشار زراعة  حيث تلعب هذه العوامل دورا التربة والرياح( اضافة الى عامل والرطوبة واألمطار

واألصناف في موقع ما. في تحديد نمو االنواع  المحاصيل البستنية وبالتالي تتحكم  

:البيئية التي تؤثر في نمو المحاصيل البستنية هي ومن أهم العوامل   

 

  درجات الحرارة: -1

في النبات وقد يختلف  سير العمليات الفسلجية للحرارة تأثير كبير في نمو المحاصيل البستنية حيث انها تؤثر في

درجات الحرارة في جميع العمليات  حياته سواء النمو الخضري او الزهري او الثمري ، وتتحكم تأثيرها حسب طور

والمواد المعدنية. وكذلك تؤثر على العمليات المتصلة بها كامتصاص الماء والغازات الحيوية والكيميائية في النبات   

 

،  الماء من النبات خاصة اذا كانت الرطوبة النسبية في الجو منخفضة زيادة معدل فقدانوتؤدي الحرارة العالية على 

  كما تزيد من معدل استهالك المواد الغذائية لزيادة معدل التنفس.

اخر بل من صنف الى اخر فمثال نجد ان اشجار  تختلف المحاصيل البستنية في احتياجاتها الحرارية من نوع الى

الدائمة الخضرة أيضا تختلف  االوراق احتياجاتها الحرارية اقل من احتياجات اشجار الفاكهة طةالفاكهة المتساق

القول بأن الحرارة  الواحد فمثال احتياجات التفاح اقل من العنب والخوخ. ولكن يمكن االحتياجات الحرارية داخل النوع

نموا جيدا وتعطي حاصل مرتفع ذو نوعية عالية.م لكي تنمو 30 – 22المثلى لنمو معظم انواع الفاكهة تتراوح بين   

 – 22الى محاصيل صيفية )الحرارة المثلى للنمو  اما بالنسبة لمحاصيل الخضر فقد قسمت حسب احتياجاتها الحرارية

م( وتتحمل النباتات  15 – 8 درجات الحرارة المرتفعة( ومحاصيل شتوية )الحرارة المثلى للنمو م النباتات 33

ارة المنخفضةدرجات الحر حوليات شتوية  الحال بالنسبة لنباتات الزينة المزهرة الحولية حيث قسمت الى وكذلك (

الحرارة المالئمة لنموها وتزهيرها وحوليات صيفية حسب احتياجاتها من درجات  

 



فه ينمو فيها ويؤدي وظائ )عظمى وصغرى ومثالية( حيث ان لكل نبات درجة حرارة مثلى ودرجات الحرارة تكون

النبات عن اداء  انخفضت الحرارة او ارتفعت عن هذا المعدل تؤدي الى عجز الحيوية بصورة جيدة ونشطة فإذا

.وتدهوره ثم موته وظائفه بشكل صحيح مما يؤدي الى ضعف النبات  

ار والثمار النبات فإنها تؤثر تأثير ضار على نمو االزه ففي حالة انخفاض درجات الحرارة عن معدالتها المثالية لنمو

الماء داخل الخاليا وتقل قدرة جذور النبات  وكذلك نمو االفرع الحديثة وقد تسبب تشقق قلف االشجار وانجماد العاقدة

.الغذائية من التربة على امتصاص المواد  

من خالل استعمال االنواع واألصناف المقاومة للبرودة  ويمكن تقليل ضرر انخفاض درجات الحرارة

.لوقاية النباتات من هبوب الرياح القوية دفئة بوضع مواقد نفطية في البستان وزراعة مصدات الرياحالت واستعمال  

عمليتي النتح )فقدان الماء من النبات عن طريق  اما في حالة ارتفاع درجات الحرارة فإنها تؤدي الى زيادة معدل

ذلك تؤدي وذبوله وموته ، ك لى جفاف النباتوالتبخر ) فقدان الماء من التربة ( مما يؤدي ا االجزاء الخضرية(

وإصابة الثمار بمرض  والثمار العاقدة حديثا نتيجة قلة العمليات الفسلجية في النبات الحرارة العالية الى سقوط االزهار

نمو الجذور خاصة السطحية منها لفحة الشمس وقتل البراعم الزهرية وقلة   

االشجار العالية ) زراعة  نمو النبات من خالل زراعة النباتات تحت ظاللالمرتفعة على  ويمكن تقليل ضرر الحرارة

الحارة وزراعة  زراعة مصدات الرياح لحماية النبات من هبوب الرياح الجافة الحمضيات تحت اشجار النخيل ( كذلك

الشمس المباشرةجذوع االشجار بمادة الجير لتقليل سقوط اشعة  االشجار متقاربة مع بعضها البعض كما يمكن طالء   

-1 الضوء :  

موجات ضوئية تختلف في اطوالها وكثافتها وفي  الشمس هي مصدر الضوء الذي تستقبله النباتات البستنية في صورة

وتؤثر شدة الضوء وكذلك مدته  في اليوم الواحد وهو ما يتأثر به نمو وإنتاج النباتات البستنية ، طول مدة االضاءة

الغذائية والتنفس  النباتات والعمليات الفسلجية مثل انبات البذور وامتصاص العناصر على نموونوعيته تأثيرا كبيرا 

الالزمة  الضوء دورا كبيرا في تكوين المادة الخضراء ) البالستيدات ( والنتح والتركيب الضوئي وغيرها . ويلعب

ات الالزمة للتزهير ) الفلورجين ( ، ضروري لتكوين الهرمون لعملية صنع الغذاء ) التركيب الضوئي ( ، كما انه

التي تتكون منها الصبغات المختلفة  الكربوهيدراتية انه هام لتلوين الثمار ألنه يلعب دور هام في تكوين المواد كما

.الملونة للثمار  

 



  .ونوعطول الفترة الضوئية والكثافة الضوئية  لقد تبين ان الضوء يؤثر على نمو المحاصيل البستنية من خالل

 

 :طول الفترة الضوئية

المحاصيل  وتحوله من النمو الخضري الى النمو الزهري وبموجبه تقسم هي استجابة النبات لطول الفترة الضوئية

:البستنية الى ثالث مجاميع هي   

 

:نباتات النهار الطويل – أ   

.الجمال يوم ( مثل الخس و وردساعة / 16-14لفترة ضوئية تتراوح بين )  هي النباتات التي تزهر اذا تعرضت  

 

:نباتات النهار القصير – ب   

 .الكاردينيا ساعة / يوم ( مثل البطاطا و 14 – 10 لفترة ضوئية تتراوح بين ) هي النباتات التي تزهر اذا تعرضت

 

نباتات محايدة – ج  

ر الفاكهةفترة االضاءة مثل الطماطة والزينيا وأشجا هي النباتات التي تزهر في مدى واسع من  

:الكثافة الضوئية   

وتختلف من منطقة الى اخرى باختالف طول اليوم والموسم  عبارة عن كمية الضوء الكلية التي تصل للنبات 

تنخفض تدريجيا بعد ذلك ، كما تكون مرتفعة في  عن خط االستواء وتزداد الكثافة الضوئية حتى فترة الظهر ثم والبعد

على نمو وإثمار المحاصيل  لخريف ومنخفضة في الشتاء ، وتؤثر الكثافة الضوئيةفي الربيع وا الصيف ومتوسطة

الضوئية لحد معين  االخرى مالئمة فان معدل التركيب الضوئي يزداد بزيادة الكثافة البستنية فإذا كانت العوامل البيئية

التركيب  فيل وبالتالي تقلل من كفاءةالنباتية حيث يؤدي الى هدم الكلورو لكن زيادتها اكثر من الالزم يضر باألنسجة

.الضوئي  



:نوع الضوء  

)البنفسجي  قياسها )المليمايكرون( وهناك نوعان من الضوء اما مرئي يتكون الضوء من موجات مختلفة الطول وحدة 

 وق البنفسجية و االشعة تحت الحمراء ( . للضوء) االشعة ف واألخضر واألزرق واألصفر واألحمر ( او غير مرئي

الى زيادة سرعة النتح في النبات وبالتالي  تأثيرات سلبية على النبات خاصة عندما يكون االشعاع عالي يؤدي احيانا

.الخاليا داخل النبات االنسجة والخاليا مما يؤدي الى تأخر او توقف عمليتي تمدد وانقسام نقصان الماء داخل   

 

 الرطوبة الجوية -3 

وتلعب الرطوبة الجوية دورا كبيرا في سرعة العمليات  الماء وكميته الموجودة في الجويقصد بالرطوبة الجوية بخار 

يقوم بامتصاص قطرات الماء الناتجة من  داخل النبات بسبب تأثيرها على معدل سرعة النتح حيث ان النبات الفسلجية

.الضباب وبالتالي زيادة المحتوى المائي داخل النبات   

 

النخيل تحتاج الى  بعض اصناف الفاكهة لنفس النوع حيث وجد ان بعض اصناف تحد من نمو كما ان الرطوبة الجوية

رطوبة جوية مرتفعة ، ووجد ان الثمار النامية في المناطق  رطوبة منخفضة بينما تحتاج اصناف اخرى الى

موضة فيها ، كما ان الثمار وزيادة نسبة الح الرطوبة الجوية تكون قليلة الحجم وانخفاض نسبة العصير في قليلة

مثل حشرة البق الدقيقي في  المناطق ذات الرطوبة الجوية المرتفعة تكون اكثر اصابة باآلفات النباتات النامية في

.الرمان والتين  

 

 

 

 

 

 



  :االمطار -3

 

مياه االمطار تكون عذبة وتحتوي على نسبة من  تعتبر االمطار مصدرا جيدا لري الكثير من المحاصيل البستنية الن

.، وتؤثر االمطار على نمو النبات من خالل النتروجين الجوي   

 

.اآلفاتاالمطار قد تغسل مواد الرش المستخدمة لمكافحة  -أ  

.ح فتقلل من التلقيحتحدث تلف ميكانيكي لألزهار وحبوب اللقا -ب  

.باآلفات قد تؤدي الى زيادة الرطوبة الجوية مما يسبب زيادة االصابة -ت  

 

 :الرياح -4

المحاصيل البستنية خاصة المزروعة في االماكن  تعد الرياح من العوامل البيئية التي لها تأثير واضح على زراعة

:تقسم الى ثالثة اضرار هي اضرارا شديدة للنبات تكون عرضة لهبوب الرياح القوية وقد تسبب المكشوفة حيث   

 

:االضرار الميكانيكية –أ   

االشجار  واألزهار وكسر االفرع المحملة بالثمار وقد تسبب احيانا في اقتالع تؤدي الرياح القوية الى تساقط االوراق 

.خاصة في الترب المفككة   

:االضرار الفسلجية -ب   

والتبخر دة معدل النتحتؤدي الرياح الشديدة الى زيا  

 

 



:اضرار تعرية التربة – ج  

.ذبول النبات التربة ونقلها من مكان الى اخر كما تسبب جفاف التربة وبالتالي تقوم الرياح الشديدة بتفكيك حبيبات   

 

:فوائد الرياح   

.(زيادة فرصة التلقيح الخلطي ) النخيل والفستق والجوز –أ    

 .الحشرات الضارةتقلل من حركة وطيران  –ب 

.النبات تجديد الهواء حول النبات وبالتالي ازالة الغازات الضارة لنمو –ج   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تكاثر النباتات البستانية

 تتكاثر النباتات البستانية المختلفة بطريقتين, هما

 )التكاثر الجنسي )البذري 

 التكاثر الخضري 

 ي(:أوالً التكاثر الجنسي )البذر

تستخدم في هذه الطريقة البذرة المحتوية على جنين كامن، ينشأ مــن إتحاد المشيمـة )الجاميطة( المذكرة بالمشيمة 

 المؤنثة وذلك من خالل عمليتي التلقيح واإلخصاب.

 اإلكثار البذري من أيسر طرق التكاثر وأكثرها انتشاراً وهناك نواحي زراعية تتطلب اإلكثار البذري، مثل

 

 .الخواص المطلوبة ط سالالت جديدة بعمليات التربية والتهجين بين النباتات ذاتاستنبا .1

 .إنتاج أصول للتطعيم عليها باألصناف ذات الصفات الممتازة .2

 

 :خواص البذور الجيدة

 :تمتاز البذور الجيدة بالخواص التالية

 .أن تكون صادقة للنوع أو الصنف .1

 .لها القدرة على اإلنبات بنسبة عالية .2

 .تكون خالية من األمراض والحشرات واآلفات األخرىأن  .3

 .أن تكون خالية من بذور الحشائش والمحاصيل األخرى .4

 أن تكون خالية من المواد الغربية والشوائب. .5

 :ثانيا التكاثر الخضري

 هو عبارة عن إنتاج نباتات جديدة باستخدام أي جزء من أجزاء النبات الخضرية )ماعدا



  ي(.الجنسجنين البذرة  

 يتوقف نجاح التكاثر الخضري على قابلية أي جزء من أجزاء النبات على استعادة نموه

 .بإنتاج باقي األعضاء للنبات الكامل

 

 :أغراض وأهداف التكاثر الخضري

 .إنتاج نباتات متشابهة فيما بينها ومشابهة للنبات األم .1

  .إكثار نباتات يصعب تكاثرها بالبذرة .2

 وصعوبة  كسره في بعض األحيان وسرعته، حيث أن دور السكون أو الكمون في البذرةسهولة التكاثر  .3

 ً   .يجعالن التكاثر بالبذرة صعباً وبطيئا

  .واألنسجة النباتية إنتاج نباتات خالية من األمراض الفيروسية بواسطة تقنية زراعة الخاليا .4

التي تيم إنتاجها خضرياً مقارنة  تاتتخطى مدة طور الشباب، حيث أن هذه المدة تكون أقصر في النبا .5

 .بمثيالتها التي يتم إنتاجها بالبذرة

المرغوبة على أصول معينة أو مقاومة  التغلب على بعض الصعوبات البيئية الزراعية مثل تطعيم األصناف .6

  .الظروف البيئة  لألمراض أو تالئم

نشأت أصالً من نبات بذري  لنباتات،ا  بواسطة التكاثر الخضري أمكن لإلنسان أن يحتفظ بمجموعات من .7

 .ال جنسية ويطلق عليها أسم ساللة خضرية واحد، وكل النباتات الناتجة منها

  .طرق التكاثر الخضري .8

  

 

 

 

 



 :تقسم طرق التكاثر الخضري إلى خمس مجاميع

 . تحفيز تكوين جذور عرضية أو سوق عرضية ـ العقل ـ الترقيد .1

 .التطعيم ـ التطعيم بالعين والتركيب .2

  .الساقية،  الكورمات، الدرنات الجذرية ،استخدام أجزاء خضرية متخصصة، األبصال، الريزومات، الدرنات .3

الطبيعي ـ الفسائل أو الخلفات، السرطانات،  استخدام أعضاء خضرية متخصصة مهمتها األساسية التكاثر .4

 .السوق الجارية

 .استخدام زراعة الخاليا و األنسجة النباتية .5

 

 :مجموعة محاصيل الخضر التي تحتاجها الخدمات

تعرف محاصيل الخضر بأنها مجموعة النباتات التي تحتاج إلى عناية خاصة في زراعتها وإنتاجيتها لكونها تزرع  

تعد محاصيل الخضر على درجة كبيرة من األهمية لكونها غنية بالفيتامينات .في نطاق ضيق بمساحات محدودة

تستخدم هذه المحاصيل بشكل أساسي في التغذية البشرية حيث .ين والمعادن واألليافوالدهون والسكريات والبروت

 .يتغذى اإلنسان على بذورها أو ثمارها أو أوراقها وسوقها أو أزهارها أو جذورها

 

 :الخدمات التي تحتاجها محاصيل الخضر

 : تختلف وتتباين الخدمات التي تقدم لمحاصيل الخضر العتبارات عديدة

 .األنواع النباتية التي تتبع لها هذه المحاصيل وتتباين هذه األنواع في احتياجاتها البيئية والخدميةتتعدد  .1

 .تزرع الكثير منها في عروات متعددة خالل الموسم الواحد .2

 

 

 

 



هناك محاصيل خضر صيفية وأخرى شتوية وثالثة خريفية ورابعة ربيعية وتختلف هذه المجموعات في احتياجاتها 

 .د زراعتها وجمع محصولهاوفي مواعي

 تضم محاصيل الخضر نباتات حولية وأخرى ثنائية الحول وثالثة معمرة

 .تزرع هذه المحاصيل وتتكاثر بالبذور أو بالشتالت أو خضرياً أو بزراعة األنسجة

 .تحتاج محاصيل الخضر إلى المزيد من األسمدة العضوية والكيميائية والى كميات وافرة من مياه الري

ين مما تقدم صعوبة وضع هذه المحاصيل في مجموعة واحدة وتحديد الخدمات الالزمة لها، وضرورة وضعها في يتب

 .مجموعات بحسب مواعيد زراعتها ومواعيد إنتاجها

ونظراً لهذه التعددية الكبيرة في األنواع واألصناف المزروعة من محاصيل الخضر وبفعل التباين الكبير في 

خالت والخدمات لهذه األنواع فإننا سوف نستعرض عمليات الخدمة األساسية والمشتركة بشكل االحتياجات من المد

 .تفصيلي

 

 :الخدمات المقدمة لمحاصيل الخضر

 قبل الزراعة خدمات ما   -أ

ي التحضير تنفذ هذه العملية بعد جمع إنتاج المحصول السابق وعند الرغبة ف إزالة بقايا المحصول السابق: .1

وتهدف هذه العملية إلى التخلص من بقايا المحصول السابق التي قد تحمل أطواراً  ،المحصول الجديدلزراعة 

تجمع  ك بحسب المساحة المراد زراعتها.تزال البقايا يدوياً أو ميكانيكياً وذل مختلفة من اآلفات والحشرات.

 .هذه البقايا وتعامل لالستفادة منها كسماد أخضر أو سماد عضوي

 .سم30عميقة  حراثة التربة بعد إزالة بقايا المحصول السابق تحرث األساسية: الحراثة .2

األساسية  الحراثة(طن للدونم إلى التربة خالل إجراء 5-4يضاف السماد العضوي بمعدل ) إضافة األسمدة: .3

 ةوتاسيالب .وتضاف األسمدة الكيميائية بطيئة التحلل مثال األسمدة الفوسفورية و ويخلط ويطمر في التربة

 .الرئيسية وذلك في حالة اقتراب موعد زراعة المحصول الجديد الحراثةأيضاً خالل هذه 



(سم ثم تنعم التربة وتسوى 20 – 10تنفذ هذه العملية عادة قبل الزراعة وعلى عمق ) السطحية: الحراثة .4

أيضاً في القضاء على األعشاب النامية وفي خلط األسمدة المعدنية في  الحراثةوتحضر للزراعة. تفيد هذه 

 .األساسية الحراثةحال عدم إضافتها من خالل 

تجرى هذه  تهدف هذه العملية إلى الحد من وجود األطوار المختلفة من الحشرات واألمراض. تعقيم التربة: .5

األرض للزراعة. تتم عملية التعقيم بالمواد  العملية قبل الزراعة مباشرة ومن خالل عملية تسوية وتخطيط

 .حيث تخلط المادة الكيميائية مع التربة على العمق المطلوب الكيمائية أو بالوسائط الحرارية،

تخطيط األرض للزراعة: تخطط األرض استناداً إلى الحجم الذي تشغله النباتات في الحقل فتزرع البندورة  .6

وتزرع محاصيل البصل والثوم على خطوط  (سم،90 – 70طوط بمسافة )والباذنجان والبطاطا مثالً على خ

وطولها  . (سم100 – 50(سم ويزرع الفجل والسبانخ في أحواض مستوية عرضها)60 – 40بمسافة)

 .(سم200 – 100) بين 

: تختلف مواعيد وطرائق الزراعة بحسب المحصول وحجم بذوره واحتياجاته البيئية.  زراعة المحصول .7

بذور مباشرة في الحقل أو أنها تخلط مع مواد حاملة أو أنها تثبت فوق أشرطة بالستيكية ثم توضع تزرع ال

كما وأن هناك خضروات تزرع على شكل شتالت أو بصيالت. تزرع البذور على عمق  فوق سطح التربة.

 .يساوي ثالثة أضعاف قطر البذرة. تروى الحقول بمياه خفيفة بعد الزراعة لتشجيع اإلنبات

 

 

 

 بعد الزراعة خدمات ما  -ب

 :أهمها  تحتاج محاصيل الخضر إلى عدد من الخدمات الضرورية بعد الزراعة والتي من      

 .الري: تختلف نباتات الخضر كثيراً من حيث احتياجاتها المائية .1

عية المطلوبة وإلى الخف والترقيع: تهدف هذه العملية إلى إزالة النباتات الزائدة عن الحاجة وعن الكثافة الزرا .2

زراعة الجور الغائبة للوصول إلى هذه الكثافة. تتم عملية الخف بعد حوالي أسبوع من اإلنبات وتتم عملية 

 .الترقيع بعد حوالي عشرة أيام ببذور جديدة أو نباتات ناتجة عن عمليات الخف



إزالة األعشاب الضارة النامية التحضين: تهدف عملية العزيق إلى تكسير وتفكيك سطح التربة والى  العزيق و .3

وإلى تسهيل نمو الجذور وتهدف عملية التحضين إلى وضع التراب حول ساق النبات لدعمه وتقويته ولتسهيل 

 .تشكل الجذور الجانبية

تهدف هذه العملية إلى تخليص النبات المزروع من منافسة نباتات األعشاب الضارة النامية  مكافحة األعشاب: .4

 فذ هذه العملية عدة مرات بفعل استمرارية عمليات الري. إلى جانبه. تن

مكافحة اآلفات: تتعرض محاصيل الخضر لإلصابة بالعديد من اآلفات كاألمراض الفيروسية والفطرية  .5

 .النماتودا والحشرات والعناكب و

 

كما وأنه من المفيد  .خصصينصح بتعقيم التربة للحد من آثار الديدان الثعبانية النماتودا أو باستخدام المبيد المت .6

مكافحة العناكب كيمائياً عند بدء ظهورها وقبل أن يستفحل ضررها. تكافح الحشرات بمبيدات ضعيفة السمية 

ذات فترة أمان قصيرة وبخاصة عند استخدامها في مواعيد متأخرة بعد اإلزهار. يستحسن استخدام الرش 

يصبح أكثر صعوبة وأعلى تكلفة بعد انتشار اإلصابة. كما الوقائي ضد األمراض الفطرية ألن الرش العالجي 

الذبابة البيضاء وديدان  وأنه من الضروري مكافحة الحشرات الناقلة لألمراض الفيروسية مثل المن،

  .النماتودا

 

تختلف طرائق جمع المحصول بحسب الهدف من استخدامه والجزء المستخدم في التغذية:  جمع المحصول: .7

  بذو. ثمار، أزهار، ساق، أوراق، جذور،

 

 

 

 

 

 



  ) :Callus (نسيج الكالس

الكااالس عبااارة عاان كتلااة ماان خاليااا برنكيميااة سااائبة غياار منتظمااة الشااكل تنشااا ماان الخاليااا المولاادة ) المرسااتيمية 

غالباااا بسااابب الجاااروح التاااي تحااادث لألجااازاء النباتياااة . ويالحاااظ عاااادة علاااى الساااطوح  ( للنباتاااات , يتكاااون الكاااالس

المقطوعااة للجااذور والساايقان , يتكااون الكااالس ماان أنسااجة النباتااات مغطاااة البااذور ومعااراة البااذور وبعااض أنااواع 

 . الطحالب

  :األجزاء النباتية المستعملة لتنشئة الكالس

المااأخوذة ماان نباتااات متعااددة الخاليااا تعتباار مصااادر جياادة لتنشاائة الكااالس يمكاان القااول أن جميااع األجاازاء النباتيااة 

حياااث يمكااان اساااتخدام أجااازاء نباتياااة مختلفاااة مااان نباتاااات ذوات الفلقتاااين , ذوات الفلقاااة الواحااادة أو معاااراة الباااذور . 

حفااز نشااوء وحتااى اآلن فااان هناااك أعااداد قليلااة ماان األنسااجة النباتيااة التااي تفشاال فااي االسااتجابة للمعااامالت التااي ت

 . الكالس

 :نشوء الكالس

 :يمكن تقسيم مسار نشوء الكالس من قطعة النسيج النباتي إلى ثالثة مراحل هي

تتهيااأ فيهااا الخاليااا لالنقسااام و تنشااط فيهااا العمليااات البنائيااة المختلفااة  ( Induction ) مرحلااة التحفيااز -1

لحالاااة الفسااايولوجية لخالياااا النبيتااااة ويبقاااى حجااام الخلياااة ثابتاااا فيهاااا , تختلاااف فتاااارة هاااذه المرحلاااة تبعاااا ل

وظاااروف الزراعاااة , يتباااع تحفياااز الخالياااا تغيااار متتاااابع فاااي العملياااات البنائياااة تتاااوج بانقساااام الخالياااا . ال 

تساااتجيب جمياااع الخالياااا الموجاااودة فاااي قطعاااة النسااايج للتحفياااز بسااابب وضاااعها علاااى المحااايط الجدياااد فقاااط 

تحفاااز وتنقسااام حياااث ياااؤدي ذلاااك الاااى تكاااوين كتلاااة مااان الخالياااا الموجاااودة فاااي الطبقاااات الخارجياااة للنسااايج 

نساااايج جديااااد تحاااايط باللااااب )المركااااز( . إن ساااابب باااادء االنقسااااامات فااااي الطبقااااات الخارجيااااة المحيطيااااة 

لألنسااااجة أو األجاااازاء المزروعااااة يعااااود إلااااى عاااادة عواماااال متداخلااااة منهااااا تااااأثير المااااواد المتحااااررة ماااان 

ساااجين بكمياااات كبيااارة , سااارعة تحااارر ثااااني اوكسااايد األنسااجة المجروحاااة إلاااى أمااااكن القطاااع , تاااوفر األوك

الكااااربون إلاااى المحااايط الخاااارجي , وفااارة العناصااار الغذائياااة بسااابب التماااا  المباشااار ماااع الوساااط , تحااارر 

 . المواد المثبطة المتطايرة بسرعة اكبر

 



هاااي مرحلاااة بنااااء نشاااطة ويصاااغر حجااام الخالياااا بسااابب ابتاااداء حصاااول  ( Division ) مرحلاااة االنقساااام -2

ساااامات فاااي الطبقاااات المحيطياااة , خاااالل هاااذه المرحلاااة تحااادث تغيااارات عكساااية تتضااامن تحاااول الخالياااا الاااى انق

خالياااا مرساااتيمية , السااامة المميااازة لهاااذه المرحلاااة هاااي اساااتمرار انقساااام الخالياااا الموجاااودة فاااي الطبقاااات المحيطياااة 

 . للكالس وبقاء الخاليا الموجودة في مركز الكالس بدون حدوث أي انقسام فيها

تتميااز هااذه المرحلااة باسااتمرار التمااايز الخلااوي ماان خااالل بلااو   ( Differentiation ) مرحلااة التمااايز 3-

بعاااض الخالياااا وتوساااع خالياااا أخااارى وبينماااا تتسااام كااال مرحلاااة مااان المراحااال الاااثالث بسااامتها الدائماااة إال أن هاااذه 

لثالثاااة ويساااتمر نماااو كتلاااة الكاااالس المراحااال غيااار منفصااالة فقاااد يحااادث االنقساااام والتماااايز خاااالل المرحلاااة الثانياااة وا

 . أثناء مرحلة التمايز واالنقسام

  :فوائد استخدام زراعة الكالس

 . يعتبر مصدر لالختالفات الوراثية الكروموسومية التي تزيد بزيادة عمر مزرعة الكالس -أ 

 . انتخاب نباتات مقاومة للملوحة بتعريض الكالس إلي المؤثرات المختلفة -ب 

 . الحصول علي نباتات خالية من الفيرو  -جـ 

اساااااتخالص بعاااااض الماااااواد الخاصاااااة بصاااااناعة األدوياااااة أو الصاااااناعات الغذائياااااة كمساااااتخلص نباااااات الفلفااااال  -د 

 . األخضر

يساااتخدم فاااي اإلكثاااار الخضاااري الساااريع للنباتاااات المنتخباااة حياااث أن زراعاااة الكاااالس يعطاااي عااادد كبيااار مااان  -هاااـ 

 . النباتات في وقت قصير

  :راعي عند إنتاج الكالسما ي

 . مراعاة الدقة عند استخدام الجزء النباتي المستخدم .1

 . توفير البيئة المناسبة والظروف البيئية المناسبة لزراعة الكالس .2

 . مراعاة الدقة في عزل والمحافظة علي الكالس للتجارب األخرى .3

 

 



  :العوامل التي تؤثر على تكوين الكالس

 : الرطوبــة-1

وإذا زادت عااان ذلاااك تاااؤدى إلاااى ظهاااور األعفاااان وإذا قلااات عااان ذلاااك ال  -% 90يجاااب أن تكاااون الرطوباااة حاااوالي 

 . تكون مالئمة لتكوين نسيج الكالس

 -: الحــرارة -2

وتحتااااج إلاااى فتااارة حاااوالى  م , 30ْ - 23ودرجاااة الحااارارة المثلاااى حاااوالي  -م  15ْيبااادأ تكاااوين نسااايج الكاااالس عناااد 

 .م تصبح غير مناسبة لتكوين الكالس 33ْأسابيع , وإذا ارتفعت الحرارة عن  3 - 2

 :التهويــة-3

وجاااد أن قلاااة األكساااجين تاااؤدى إلاااى إنتااااج األنساااجة لثااااني أوكسااايد الكااااربون فاااي الصاااناديق الموضاااوع بهاااا العقااال 

 .جفاف خاليا الكالسكما وجد أن التهوية الشديدة تؤدى إلى  -المطعومة 

 :العوامــل األخــرى -4

% فاااإن تكاااوين نسااايج الكاااالس 20تفقاااد العقااال نسااابة مااان الرطوباااة أثنااااء التخااازين وإذا تجااااوز هاااذا الفقاااد أكثااار مااان 

% ممكااان أن ياااؤدى إلاااى عااادم تكاااوين نسااايج الكاااالس ،  30يتاااأثر جاااداً ، وإذا وصااال الفقاااد فاااي الرطوباااة أكثااار مااان 

 . ء قبل إجراء عملية التطعيملذا يتم غمر العقل في الما

  إعادة زراعة الكالس

مااان متطلباااات نجااااح زراعاااة الكاااالس هاااو عملياااة إعاااادة زراعاااة الكاااالس )الزراعاااة الثانوياااة( ، حياااث ياااتم نقااال 

( أساااابيع حياااث أن اساااتمرار النماااو فاااي 6-4الكاااالس إلاااى أوسااااط غذائياااة جديااادة وعلاااى فتااارات زمنياااة متقارباااة )

تنزاف العناصاااار الغذائيااااة وجفاااااف الوسااااط الغااااذائي الصاااالب وزيااااادة تركيااااز الوسااااط الغااااذائي يااااؤدي إلااااى اساااا

مكوناااات الوساااط الغاااذائي الساااائل عناااد تبخااار المااااء مناااه ومااان ثااام تجماااع وتاااراكم المخلفاااات االيضاااية لألجااازاء 

النباتياااة ، ويستحسااان نقااال الجااازء النبااااتي بكاملاااه ماااع ماااا تكاااون علياااه مااان كاااالس الاااى وساااط غاااذائي جدياااد ، وان 

 .ء الزراعة الثانوية يؤدي إلى تلف جزء منهتأخير إجرا

 



    Plant Growth Regulators    منظمات النمو النباتية

 

 :توجد ستة انواع من منظمات النمو النباتية المكتشفة الى االن وتشمل

  Auxins                         وكسيناتاأل

 Cytokinins               السايتوكاينينات 

 Gibberellins                  الجبرلينات

  Abscisic acid        حامض االبسيسيك

 Ethylene                           االثلين

  Brassinosteroids         البراسينوستيرويد

من نظيراتها  اكثر ثباتاتوجد هذه المنظمات اما بصورة طبيعية او توجد على شكل مركبات صناعية والتي تكون عادة 

 الطبيعية

 .فمواقع تصنيعها يكون في الجذور السايتوكاينيناتتكون في قمم النمو اما    مواقع صنع االوكسين في النبات

 والعكس صحيح. بكفاءة عند غياب االوكسين السايتوكاينيناتال يمكن ان تعمل 

 

 وكسيناتاأل

   Indoleبانها المركبات الثانوية العضوية ذات االوزان الجزيئية الواطئة والتي تحتوي على حلقة األوكسيناتتعرف 

من المركبات الواسعة االستعمال في زراعة االنسجة و تعد االنسجة الحديثة  األوكسيناتوتعتبر   Aromatingاو 

بينما يوجد  األوكسيناتامية اهم مراكز لتخليق التي تنمو بنشاط مثل المرستيمات القمية للساق والجذور واالوراق الن

 بكمية اقل في االنسجة الناضجة .

 



 

 

 

 

 

 

 

 :في كبيراً  دوراً  األوكسيناتتؤدي 

  تحفيز السيادة القمية  -1

 تكوين او تطور االعضاء  -2

 انبات البذور -3 

 و بادئات االزهار. تكوين الجذور و البراعم -4 

في  التأثيرتؤثر في االنزيمات المسؤولة عن بناء الجدار الخلوي وتحللها وبالتالي  األوكسيناتان زيادة تركيز    

 الخصائص الميكانيكية للجدار الخلوي.

اندول حامض الخليك و الصناعية مثل اندول حامض البيوتيرك  IAAالطبيعية مثل  األوكسيناتالى  األوكسيناتتقسم 

IBA  ونفثالين حامض الخليكNAA 2,4و-D  الصناعية اكثر ثباتا او اكثر نشاطا في ظروف  األوكسيناتوتعد

 .IAA Oxidaseو Peroxidase)الطبيعي( فيحصل له هدم بفعل االنزيمات مثل  IAAاالضاءة عدا 

 

  

 



 Root culture زراعة الجذور

 العناصااار امتصااااص طرياااق مااان لاااه الاااالزم الغاااذاء علاااى حصاااوله فاااي الجاااذور علاااى يعتماااد النباااات أن 

 المراحاال أهاام ماان التجااذير مرحلااة تعتباار. المرحلااة بهااذه جياادا االهتمااام يجااب لااذا ، المحاايط الوسااط ماان الغذائيااة

 عليهاااا األقلماااة عملياااة فاااي النااااجح النقااال عملياااة وتعتماااد بااال ، النباتياااة األنساااجة مااازارع فاااي النباتاااات إكثاااار فاااي

 أهمهاااا مااان للجاااذور خاصاااة بمواصااافات األقلماااة مرحلاااة إلاااى المختبااار مااان النباااات خاااروج يتطلاااب. %80 بنسااابة

 ماااان عااادد علااااى األساساااية الجاااذور وتحتااااوي أساساااية جاااذور 2-4 ماااان النبيتاااة علاااى األساسااااية الجاااذور خاااروج

الاااذي امكناااة زراعاااة قمااام  White (1934) يرجاااع الفضااال فاااي زراعاااة الجاااذور الاااى العاااالم. العرضاااية الجاااذور

  :مزايا زراعة الجذور في بيئة مغذيةجذور نباتات الطماطم في بيئة مغذية مكوناتها من اهم 

االعضااااء االخااارى فاااي  تاااأثيراناااه يمكااان معهاااا دراساااة االحتياجاااات الغذائياااة للجاااذور المنفصااالة بعيااادا عااان  -1

 .النبات الكامل

 الكائنات الحية الدقيقة. تأثيركما انه بواسطة هذه الطريقة يمكن استبعاد  -2

 .اتنا عن عمليات البناء الحيويساهمت الدراسات على زراعة الجذور في زيادة معلوم  -3

 .افراز بعض المواد من الجذور الى البيئة المغذية المحيطة -4

 .تكون بعض المواد ذات االهمية االقتصادية مثل القلوانيات، النيكوتين  -5

 .على نمو النبات وتأثيرهافهم دور العناصر المختلفة والفيتامينات والهرمونات  -6

 

سااتخدم البيئااات المغذيااة حيااث يوضااع قاعاادة الجااذور المنفصاال فااي بيئااة مغذيااة صاالبة بينمااا ينمااو قمااة الجااذر فااي ت

بيئااة سااائلة. ترجااع أهميااة اسااتخدام هااذه الطريقااة الااى امكانيااة دراسااة كيفيااة تكااون وتطااور العقااد الجذريااة، حيااث 

ي النمااو السااريع للبكتريااا وهااذا يااؤدي تااؤدي الاا كربوهياادراتة المغذيااة التااي تحتااوي ئااالبي ان وضااع البكتريااا فااي 

 .الى موت الجذر المنفصل

 

 

 

 



 Shoot formation on cultured roots :تكون األفرع علي الجذور المنزرعة 1 - 

يمكاان للجااذور المنزرعااة علااي بيئااة مغذيااة ماان اسااتمرار نموهااا لعاادة ساانوات باادون تكااوين أفاارع، غياار أنااه فااي  

ددة يمكاان أن ينشااط تكااون األفاارع علااي الجااذور المنزرعااة علااى بيئااة بعااض األنااواع النباتيااة وتحاات ظااروف محاا

 مغذية. 

 Secondary products: النواتج الثانوية2- 

تساااتخدم زراعاااة األعضااااء النباتياااة علاااى بيئاااات مغذياااة بهااادف التعااارف علاااى الموقاااع مااان النباااات الاااذي ياااتم فياااه 

ة فماااثال هنااااك بعاااض الماااواد الثانوياااة التاااي لهاااا انتااااج الماااواد الثانوياااة التاااي قاااد يكاااون لهاااا اهمياااة اقتصاااادية كبيااار

اساااتخدامات طبياااة هاماااة، هاااذه الماااواد تناااتج فاااي جاااذور بعاااض األناااواع النباتياااة، ولقاااد ثبااات بالتجاااارب العديااادة أن 

 ق لنفس النوع النباتي ال يحتوي علي هذه النواتج الثانوية الهامة. االكالس الناتج من زراعة الس

 

 :ما يليجب إتباع لتكوين الجذور على األفرع ي

 . سم وتنقل إلى وسط التجذير1يتم فصل األفرع بطول  .1

 

 .يجب زراعة األفرع على أوساط حاوية على تركيز عالي من االوكسين .2

 

ربماااا تحتااااج بعاااض األناااواع صاااعبة التجاااذير خاصاااة األشاااجار إلاااى بعاااض اإلضاااافات لوساااط الغاااذائي أو  .3

والحااارارة المرتفعاااة أو اساااتخدام الوساااط الساااائل ماااع تركياااب جساااري  الظاااروف البيئياااة مثااال الفحااام  الفعاااال

 .من ورق الترشيح لرفع نسية التجذير وتوضع

 

( لااااوكس مقارنااااة بمرحلااااة 200-1000توضااااع الماااازارع المعاااادة لتجااااذير تحاااات شاااادة إضاااااءة واطئااااة) .4

 . التضاعف أو يغطى الجزء القاعدي ألنبوبة الزراعة بورقة سوداء لتسهيل تحفيز الجذور

 



 :لألفرعأهم العــوامل المؤثرة في تحفيز الجذور 

 .نوع االوكسين. 1

 .تركيز االوكسين. 2

 تركيز أمالح الوسط الغذائي .. 3

 

 السايتوكاينينات

 ip2  (2و    Kinetin  Zeatin,ZIA ,  BA من السايتوكاينينات الشائعة االستعمال في مجال زراعة االنسجة هي

iso pentenyl adenine). 

 عديدة منها  تأثيراتللسايتوكاينينات 

 زيادة انقسام الخاليا -1

 كسر السيادة القمية -2

 تثبط النمو الجذري  -3

 تؤخر الشيخوخة  -4

 تشجع تكوين االفرع من البراعم االبطية  -5

 .واالوراق والجذور والفلق والقطع الساقية وتشجع تكوين البراعم العرضية من انسجة الكالس -6

على 1: 30او الخالي من السايتوكاينينات الى  النامي في الوسط  الغذائي الحاوي تصل نسبة عدد خاليا النسيج* 

 او اسبوع التوالي بعد عدة ايام

 

 

 



 الجبرلينات

 GA3 من اشهر انواع الجبرلينات المستخدمة في زراعة االنسجة هي

الجبرلينات على استطالة الخاليا وزيادة تكوين الكورمات ونضوج االجنة وبنفس الوقت يمكن ان تمنع تكون تعمل 

 الكالس ونشوء الجذور.

 حامض االبسيسيك واالثلين

 .االبطية حامض االبسيسيك يستعمل كمثبط للنمو الهدف منه هو تحفيز نمو البراعم الجانبية و

 .اء والنمو في بعض الحاالت الخاصةحامض االبسيسيك يشجع تكون االعض

 .حامض االبسيسيك مثبط لنمو الكالس

 االثلين استخدامه محدود في زراعة االنسجة حيث يستخدم عادة في عمليات تنظيم النمو

 

 


